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Beredskab til rengøringsindsats ved udbrud af Corona virus på arbejdspladsen.  

Uanset om rengøringsaftaler er udbudt efter kvalitetsstyret rengøring (INSTA 800), programmeret 

rengøring eller frekvensrengøring skal der en ekstra rengørings- og hygiejneindsats til i forbindelse 

med udbrud af Corona virus. 

Ved udbrud og ved mistanke om udbrud er det vigtigt at få gjort alle kontaktpunkter og 

personnære overflader rent dagligt.  

Kontaktpunkter  er steder eller udstyr der berøres af mange mennesker. Fx tastatur og mus, 

dørhåndtag, kontakter, gelænder, mm.  

Personnære overflader er horisontale flader og personlige arbejdsredskaber/udstyr indenfor en 

radius af 1 meter fra brugeren. Fx skriveborde med underkant. 

Corona virus smitter hovedsageligt ved, at dråber hostes op og overføres dermed til andre 
indenfor en radius af 1-3 meter eller via overførsel fra hænderne. Dråberne kan også lægge sig på 
overflader og overføres herefter ved berøring af overfladen. Coronavirussen kan overleve uden for 
menneskekroppen i op til 48 timer.  

Sundhedsstyrelsens anbefaler at der arbejdes med nogle hygiejneretningslinjer, som kan være 
med til at mindske smitte på arbejdspladsen mellem mennesker:  

1: Hold afstand, 2 meter 

2: Foretag hyppig håndhygiejne 

3: Host og nys i albuen eller brug engangslommetøjsklæde.  

 

Hygiejniske retningslinjer til rengøringspersonalet ved udbrud på arbejdspladsen: 

¤ Arbejdsdragt: 

Ren arbejdsdragt dagligt, vaskes ved 60 grader 1 time eller 80 grader 10 min. 

Arbejdsdragten skal opbevares og vaskes på arbejdspladsen i flg. NIR for vask af flergangstekstiler. 

¤ Personlige værnemidler: 

Engangshandsker – nitril handsker anbefales 

Engangskittel anvendes ved rengøring i inficerede områder 

Ved toiletrengøring anvendes engangsforklæde over arbejdsdragten 

 

¤ Håndhygiejne: 



 

•  

• Glad Consulting A/S   Vallensbækvej 65, DK-2625 Vallensbæk   Tel: +45 70 255 477   info@gladconsulting.com   www.gladconsulting.com 

•  

• Cvr 62639113   En del af Glad Koncernen 

En forudsætning for god håndhygiejne er: 

• Ingen smykker på hænder og underarme 

• Kortklippede negle uden neglelak  

Håndvask + hånddesinfektion:  

Håndvask og hånddesinfektion skal altid foretages efter rengøring af inficeret område. 

 

¤ Rengøringsvogn og udstyr: 

• Rengøringsvogn og udstyr skal rengøres dagligt.  

• Rengøringsvognen må ikke tages med ind på det inficerede område. 

• Klude og mopper skal pakkes særskilt. 

• Brugte klude og mopper vaskes ved 60 grader 1 time eller 80 grader 10 min.  

• Rengøringsudstyr medbragt i det inficerede rum rengøres og desinficeres efter brug. 

Herunder også den mopfremfører som anvendes i lokalet.  

Det er vigtigt at have rengøringsklude, mopper og vaskekapacitet til rådighed, ved udbrud.  

Vær derfor opmærksom på, at det er muligt at købe engangsprodukter der er udviklet til at 

rengøre og bekæmpe virus og bakterier.  

 

 
Personlige værnemidler 

 
Handsker: Nitril engangs-handsker, som kasseres efter brug. 

Engangskittel eller plasticforklæde over uniformen.  
Håndhygiejne  Hænder vaskes i flg. NIR (bearbejd hænder med sæbe min. 15 sek. 

Sprit derefter de helt tørre hænder (min. 30 sek.) 

Rengøringsmidler 

Klude og mopper  
 

 

Universalrengøringsmiddel  

Rene klude til inventar 

Rene mopper til gulv 

Desinfektionsmiddel – klorholdigt produkt (min. 1.000 ppm).  Det 

er vigtigt at overholde kontakttiden 

Kontakttid: Den tid et desinfektionsmiddel skal have for at virke 
(indtørringstiden) på overfladen. Overfladen eftertørres ikke efter 

anvendelse af desinfektionsmiddel.  

Rengøring af lokale 

 

 

Hold døren lukket ind til lokalet under rengøringen. 
Klude, mopper og desinfektionsmiddel medbringes i lokalet.  
Rengøringsvognen må ikke tages med ind i lokalet 

1. Rengøring af lokalet  
             Rengøringen foretages oppefra og ned, udefra og ind og fra  
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             rent mod urent. Til sidst rengøring af gulv.  
2. Desinfektion af alle overflader. Følg anvisning vedr. 

kontakttid på desinfektionsmidlet.  
3 Mopfremfører og spand rengøres og desinficeres. 
4 Brugte klude og mopper samles i en plasticpose – bind 

posen til og tages med vaskeriet. 
5 Kittel/plastikforklæde og handsker aftages i lokalet og 

kasseres i en plastikpose.  
6 Affald fra lokalet bortskaffes med alm. dagrenovation. 
7 Vask og sprit hænder 

 

 

Rådgivning og målrettede metodekort til lokaler kan købes hos Glad Consulting. 

Skulle der opstå tvivl eller spørgsmål kan vi kontaktes: 

 

Lonnie Eickworth    Klara Marie Mikkelsen 

Konsulent i Glad Consulting  Konsulent i Glad Consulting 

Email: le@gladconsulting.com Email: kmm@gladconsulting.com   

Mobil:  26 77 96 01    Mobil: 31 75 82 77 
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